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Introdução 
A versão mobile do SE Suite permite executar ações de gestão em 

seu smartphone. Há duas formas de realizar o acesso ao sistema: 

• Em tablets, acessando a URL do SE Suite no navegador do seu 

dispositivo; ou 

• Em smartphones, através do aplicativo Android - SE Suite 

Mobile. 

 

Operações disponíveis: 

• Visualização de portais: 

o Visões de Analytics; 

o Indicadores de desempenho; 

o Cards do HDM; 

• Inicialização de um workflow; 

• Registro de problema; 

• Registro de incidente; 

• Execução de verificação de ativo; 

• Execução de inventário de ativo; 

• Execução de atividade isolada; 

• Execução de conhecimento de publicação de documento; 

• Execução de revisão de documento (etapas de consenso, 

aprovação e homologação); 

• Execução de atividades de incidente; 

• Execução de atividades de manutenção; 

• Execução de atividades de problema; 

• Execução de atividade de projeto; 

• Execução de atividades de workflow. 
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Também são apresentados os aplicativos dos seguintes 

componentes: 

• SE Document: Permite a visualização off-line de documentos 

e a execução da tarefa de conhecimento de publicação. 

• SE Maintenance: Permite acessar as manutenções 

preventivas e programadas atribuídas ao seu usuário e 

equipe. 

• SE Workflow: Permite a inicialização de processos e a 

sincronização com o sistema para o preenchimento dos 

formulários de forma off-line. 

Os detalhes da configuração e o uso desses aplicativos serão 

descritos no decorrer desta documentação. 

 

O uso do sistema em tablet ocorre da mesma forma que na 

versão Desktop, entretanto, algumas funcionalidades, tais 

como Estrutura do plano de ação, Gráfico de Gantt do 

projeto e Execução de auditoria, poderão não estar ade-

quadas para este dispositivo. 

É importante destacar que a versão mobile permite apenas 

uma conexão simultânea, ou seja, você não poderá acessar 

o SE Suite a partir de dois celulares ao mesmo tempo. 

 

Veja a seguir, os requisitos mínimos para o uso de dispositivos 

móveis para o acesso do SE Suite. 
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Requisitos mínimos 

Veja nas tabelas a seguir, os requisitos mínimos que os dispositivos 

móveis (Smartphones e Tablets) devem possuir para que seja 

possível acessar o SE Suite via navegador ou para poder baixar os 

aplicativos: 

Sistema operacional iOS 

Versão do sistema 

operacional 

Duas últimas versões liberadas de primeiro 
dígito, sendo recomendada a utilização da 
versão mais recente. 

Navegadores¹ Safari ou Google Chrome 

Memória RAM 2 GB 

Processador 1.2 GHz 

Tamanho de tela 4.7'' 

Resolução da tela 750 x 1334 

Memória interna 16 GB 

 

Sistema operacional Android 

Versão do sistema 
operacional 

Duas últimas versões liberadas de primeiro 
dígito, sendo recomendada a utilização da 
versão mais recente. 

Navegadores¹ Google Chrome 

Memória RAM 4 GB 

Processador 1.2 GHz 

Tamanho de tela 
4'' (via aplicativo/smartphone) 
5'' (via navegador/tablet) 

Resolução da tela 
640 x 1136 (via aplicativo/smartphone) 
720 x 1280 (via navegador/tablet) 

Memória interna 16 GB 
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1. É recomendável sempre utilizar a versão mais recente dos 

navegadores. 

 

Outras recomendações 

Alguns smartphones e tablets se destacam no mercado por 

possuírem um maior desempenho, oferecendo assim, uma melhor 

experiência para os usuários.  

Portanto, para usufruir de uma melhor experiência com o uso do 

SE Suite nos dispositivos móveis, recomenda-se a utilização de 

algumas linhas de produto específicas (seguindo os requisitos 

mínimos supracitados).  

Smartphones recomendados para o uso do SE Suite via aplicativo: 

• Samsung Galaxy S7 (ou semelhante/superior)  

• iPhone 7 

• Xiaomi Redmi 9 

 

Smartphones e tablets recomendados para o uso do SE Suite via 

navegador: 

• Apple iPhone 6 (ou semelhante/superior)  

• Apple iPad 7 (ou semelhante/superior)  

• Samsung Galaxy Tab A7 (ou semelhante/superior) 

 



 

 DP21.PT0022 - Rev.04 8 

 

Importante!  

Todos os modelos citados podem ser substituídos por mo-

delos superiores ou semelhantes, desde que atendam aos 

requisitos mínimos para funcionamento. 

Aplicativo SE Suite 

O aplicativo, além de melhorar a sua experiência no uso da 

versão móvel do sistema, permite uma melhor integração entre o 

seu dispositivo e o SE Suite, viabilizando a utilização de recursos 

como a leitura de QR Code ou códigos de barras através da 

câmera do dispositivo. O aplicativo SE Suite está disponível na Play 

Store e na App Store. 

Após realizar o download do apli-

cativo, ao acessá-lo pela pri-

meira vez, será apresentada a 

tela inicial, a qual irá lhe guiar nas 

configurações iniciais do aplica-

tivo.  

Primeiro, será necessário informar 

a URL que será utilizada para 

acessar o sistema. Assim que for 

informada uma URL válida, o 

ícone  será apresentado e o 

botão SALVAR ficará habilitado. 

Após salvar a URL do sistema, será 

apresentada a tela de login, a 

qual está descrita a seguir. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesuite2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sesuite2
https://apps.apple.com/br/app/apple-store/id375380948
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Caso seja necessário alterar a URL do sistema, basta efetuar o 

logoff e acionar o botão  apresentado na tela de login. Neste 

momento, será apresentada a tela para a configuração da URL 

do sistema. 

 

Parte 1 – Início rápido 

Login 

Para que seja possível acessar 

portais e tarefas do SE Suite em 

seu smartphone, primeiramente, 

efetue o login no sistema. Para 

isso, no browser do seu smart-

phone, acesse a URL do SE Suite. 

Neste momento, será apresen-

tada a tela de login no modo mo-

bile. 

Informe nos respectivos campos 

seu Usuário e Senha e toque no 

botão ENTRAR. 

Se o botão AUTENTICAÇÃO 

INTEGRADA estiver aparecendo 

na tela de login, então, este 

modo de autenticação está ha-

bilitado no sistema. Ao acionar 

este botão, será apresentada uma tela, na qual deverá ser in-

formada a conta que será utilizada para efetuar o login. 
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Se o campo Licença de acesso estiver aparecendo após in-

formar o Usuário, indica que o usuário faz parte de mais de 

um grupo de acesso que possuem diferentes licenças de 

acesso. Se necessário, então, selecione a licença que será 

utilizada para efetuar o acesso ao sistema. 

Detalhamento da interface 

Após efetuar o login com sucesso, a tela do sistema será 

carregada, apresentando os portais que você está seguindo. 

A Usuário: Apresenta a ima-

gem do usuário que, ao tocar 

na mesma, permite visualizar o 

nome completo e a área do 

usuário, além de exibir o botão 

para sair do sistema. 

B Portais: Este menu será 

apresentado por padrão ao 

efetuar o login no sistema. 

C Iniciar: Exibe as operações 

disponíveis para a versão mo-

bile do sistema e que você tem 

permissão para executar. 

D Tarefas: Exibe as tarefas 

disponíveis para a versão 

mobile do sistema que estão 

pendentes para você 

executar. 
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Parte 2 – Portais 
Através desta seção serão listados os portais que você está 

Seguindo, além de Todos os portais criados no sistema e que você 

tem acesso.  

Ao abrir algum Portal, serão listados os cards deste portal, porém, 

somente os cards “mobile friendly” serão carregados para 

visualização quando o SE Suite estiver sendo acessado via 

smartphone. Os cards “mobile friendly” são cards adaptados para 

dispositivos móveis. 

A No topo da tela será apresen-

tado o título do Portal que está 

sendo acessado. 

B Ao lado do título será apresen-

tado o botão “Voltar” que per-

mite retornar para a página ante-

rior.  

C Ao acionar este botão, serão 

apresentadas as informações so-

bre o Portal. 

D Estes botões são apresentados 

quando o Portal possuir vários pai-

néis (abas). Para trocar de aba, 

deslize a tela para o lado e toque 

no botão de seta, selecionando o painel desejado. 

E Exibe o nome do painel que está sendo visualizado. 

F Título do card que está sendo visualizado. 
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Cards disponíveis 

SE Suite (Personalizados) 

• Lista de portais: Este card irá apresentar uma listagem de 

portais. Os portais desta lista foram definidos durante a 

configuração do card/portal. 

 

• Links externos: Este card irá apresentar uma listagem de URLs. 

Os links desta lista foram definidos durante a configuração do 

card/portal. 

 

• Bloco de notas: Este card irá apresentar um conteúdo in-

formativo. O conteúdo deste card será um texto informado e 

formatado durante a configuração do portal. 

 

Analytics  

• Visões: Os portais que forem configurados com visões do SE 

Analytics poderão ser visualizados em dispositivos móveis. 

Essas visões poderão ser provenientes de fontes de dados 

externas ou de análises OLAP de diversos menus de consulta 

do SE Suite. 

 

Ativo 

• Situação das solicitações de calibração/manutenção: Este 

card irá apresentar um gráfico com a quantidade de 

solicitações de calibração/manutenção por situação. 

 



 

 DP21.PT0022 - Rev.04 13 

 

Auditoria 

• Acompanhamento de ocorrência: Este card irá apresentar o 

gráfico da situação dos prazos das ocorrências de auditorias 

encerradas que estavam sob responsabilidade do usuário 

conectado, para acompanhamento. 

 

• Acompanhamento de ocorrência por auditoria: Este card irá 

apresentar o gráfico da situação dos prazos das ocorrências 

de auditorias encerradas de responsabilidade do usuário 

conectado, para acompanhamento. 

 

• Minhas auditorias: Este card irá apresentar o gráfico da 

situação dos prazos das auditorias de responsabilidade do 

usuário conectado, para acompanhamento. 

 

Competência 

• Meus requisitos da função: Este card irá apresentar uma lista 

com a situação dos requisitos da função usuário conectado. 

 

• Requisitos da minha equipe: Este card irá apresentar uma lista 

com a situação dos requisitos da função do usuário 

conectado e de seus subordinados. 

 

Desempenho 

• Análise gráfica: Este card irá apresentar um gráfico perso-

nalizado do SE Desempenho. O conteúdo deste card será 

uma análise gráfica cadastrada no sistema.  
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• Matriz SWOT: Este card irá apresentar os valores de uma Matriz 

SWOT. O conteúdo desde card será uma matriz cadastrada 

no sistema.  

 

• Mapa estratégico: Este card apresenta um mapa estratégico 

do SE Desempenho, contendo opções de interação. O 

conteúdo deste card será um mapa estratégico cadastrado 

no sistema. 

 

• Gauge: Este card irá apresentar o resultado de um indicador 

ou elemento, de um período, através de um gráfico de 

Gauge. 

 

• Gráfico: Este card irá apresentar graficamente a meta e a 

medição de um indicador ou elemento. 

 

• Meus indicadores: Este card irá listar todos os indicadores que 

estiverem sob sua responsabilidade. 

  

• Scorecard: Este card irá apresentar o Scorecard na visão de 

estrutura com opções de drill-down. 

 

Plano de ação 

• Acompanhamento de ação: Este card irá apresentar o 

gráfico com a situação dos prazos das ações de 

responsabilidade do usuário conectado, para 

acompanhamento. 

 

• Acompanhamento de plano de ação: Este card irá 

apresentar o gráfico com a situação dos prazos dos planos 
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de ação de responsabilidade do usuário conectado, para 

acompanhamento. 

 

Treinamento 

• Cursos disponíveis: Este card irá apresentar uma lista com 

todos os cursos disponíveis para treinamento on-line. 

 

• Participação em treinamento: Este card irá listar todos os 

treinamentos que você participou. 

 

• Treinamento em andamento: Este card irá apresentar todos 

os treinamentos em execução que você está participando. 

 

• Inscrição em treinamento: Este card irá listar todos os trei-

namentos que você poderá se inscrever. 

 

• Trilha: Este card irá apresentar todas as trilhas disponíveis para 

treinamento on-line. 
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Parte 3 – Iniciar 
Na seção “Iniciar” serão apresentadas as operações que po-

derão ser inicializadas por você. Vale lembrar que, além de ser 

necessário que os componentes envolvidos façam parte da so-

lução adquirida pela sua organização, o seu usuário precisará 

estar configurado em um grupo de acesso com permissão de 

executar as operações descritas a seguir. 
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Inicialização de workflow 

Ao acessar esta operação, serão apresentados, na seção 

“Destaques” os Workflows que você classificou como favoritos. 

Porém, se você deseja realizar a inicialização de outro workflow, 

utilize a seção “Todos” ou digite o título do processo no campo de 

busca. 

A Após localizar o workflow que será inicializado, toque sobre 

ele.  

B Neste momento será apresentada a tela de inicialização, 

onde deverá ser informado o título da instância e a 

descrição, quando esta for requerida na inicialização.  

C Em seguida, acione o botão “Iniciar”. Neste momento, o 

sistema será direcionado para a tarefa de Execução de 

atividade de workflow. 
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Registro de problema 

 Ao acessar esta operação, serão apresentados, na seção 

“Destaques” os processos de problemas que você classificou 

como favoritos. Porém, se você deseja realizar o registro de outro 

problema, utilize a seção “Todos” ou digite o título do problema 

no campo de busca. 

A Após localizar o problema que será inicializado, toque sobre 

ele.  

B Neste momento será apresentada a tela de inicialização, 

onde deverá ser informado o título da instância e a 

descrição, quando esta for requerida na inicialização.  
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C Em seguida, acione o botão “Iniciar”. Neste momento, o 

sistema será direcionado para a tarefa de Execução de 

atividade de problema.  
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Registro de incidente 

Ao acessar esta operação, serão apresentados, na seção 

“Destaques” os processos de incidente que você classificou como 

favoritos. Porém, se você deseja realizar o registro de outro 

incidente, utilize a seção “Todos” ou digite o título do incidente no 

campo de busca. 

A Após localizar o incidente que será inicializado, toque sobre 

ele. 

B Neste momento será apresentada a tela de inicialização, 

onde deverá ser informado o título da instância e a 

descrição, quando esta for requerida na inicialização.  

C Em seguida, acione o botão “Iniciar”. Neste momento, o 

sistema será direcionado para a tarefa de Execução de 

atividade de incidente.  
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Criar manutenção 

Ao acessar esta operação, serão 

apresentadas, na seção “Dados 

da atividade” os campos para a 

seleção da atividade modelo e a 

associação dos ativos que serão 

manutenidos. Na seção “Técnico 

responsável” informe o centro de 

serviço e o técnico que será 

responsável pela manutenção. 

A seção “Atributos” poderá ser 

apresentada caso a atividade 

modelo selecionada possua 

atributos. 

Após preencher todos os campos 

requeridos, toque em “Iniciar”. 

Para que seja possível iniciar a 

atividade, será necessário que 

todos os ativos associados 

estejam disponíveis. Assim que a manutenção for criada, ela será 

apresentada na listagem de tarefas de manutenção. Consulte a 

seção “Executar atividade de manutenção” para obter os 

detalhes de como executar a manutenção. 
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Visualizar ativo 

Ao acessar esta operação, será apresentada a seção Ativos. 

Nela, está disponível o botão Associar. Clique nele e, na lista que 

será aberta, pesquise o ativo que deseja visualizar os dados. Com 

o ativo localizado, clique no botão Associar novamente. 

 

Neste momento, você será redirecionado para a tela principal. 

Na seção Ativos, estará o ativo que você acabou de associar. Ao 

lado do ativo, está disponível o botão . Clique nele para 
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visualizar os dados do ativo ou para desassociá-lo, permitindo que 

outro seja associado e visualizado. 

Também estará disponível a seção Resumo do plano, para que 

você tenha acesso ao resumo do plano do ativo que foi 

associado. 

Tendo um ativo associado, você pode, a partir da visualização 

dos seus dados, decidir criar uma manutenção corretiva. Para 

isso, na tela principal, clique no botão Ações e em Criar uma 

manutenção corretiva. 

A tela de Criar manutenção corretiva será aberta. O ativo 

associado anteriormente já estará preenchido. Esta tela é a 

mesma abordada no tópico anterior Criar manutenção. Consulte 

o tópico em questão para mais detalhes de uso. 
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Parte 4 – Tarefas 
Na seção “Minhas tarefas” são apresentadas algumas tarefas em 

que a execução está pendente com você.  

Muitas dessas tarefas possuem prazo, por isso, para que não 

fiquem atrasadas, devem ser executadas dentro do período que 

a cada uma delas foi definido:  

 

Abrindo a seção de cada 

componente específico, 

será possível visualizar, nas 

listas de tarefas, a 

quantidade, os prazos, 

situações, datas e outras 

informações sobre cada 

uma separadamente.  
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Veja a seguir os detalhes de como executar as tarefas 

específicas disponíveis na versão mobile do SE Suite. 

Executar verificação de ativo 

A tarefa “Verificação de inventário”, do SE Ativo, será apresen-

tada se você for membro da 

equipe responsável pela exe-

cução da verificação, definida 

no plano de verificação. Ou, se 

você for o executor definido 

durante a programação de 

verificação.  

Ao abrir uma tarefa de execu-

ção de verificação, serão 

apresentados os dados da 

atividade para que os 

verifique. 

Se a atividade ainda não tiver 

sido iniciada, acione o botão 

Iniciar. Se a atividade já tiver 

sido iniciada, acione o botão 

Continuar. 

Nesse momento, será a apresentado o botão de “Ações” para 

que finalize a verificação ou desassocie a tarefa de seu usuário. 
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Executar inventário de ativo 

A tarefa “Execução de inventá-

rio”, do SE Ativo, será apresen-

tada se você for membro da 

equipe responsável pela exe-

cução do inventário.  

Ao abrir uma tarefa de execu-

ção de inventário, serão apre-

sentados os dados da ativi-

dade, juntamente com o per-

centual de verificação dos ati-

vos do inventário. 

Se a atividade ainda não tiver 

sido iniciada, acione o botão 

Iniciar. Se a atividade já tiver 

sido iniciada, acione o botão 

Continuar. 

Nesse momento, se a atividade 

estiver sendo acessada pelo aplicativo SE Suite, a tela será car-

regada com a câmera do smartphone para que seja feita a 

leitura do QR Code ou do código de barras do ativo que está 

sendo verificado. Caso contrário, será apresentado o campo 

para a seleção do ativo que está sendo verificado.  
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Assim que o ativo for localizado 

(via câmera ou seleção no 

campo) preencha os campos da 

tela com as informações referente 

ao ativo, tais como, condição, 

localização e usuário responsável 

pelo ativo. Se for necessário, a 

atividade possui uma opção que 

permite desabilitar o ativo, a qual 

obriga o preenchido das 

observações. 

Acione o botão PRÓXIMO ATIVO 

para prosseguir com a execução 

do inventário de ativos ou acione 

o botão FINALIZAR para encerrar a 

verificação do ativo atual e 

retornar para a tela da atividade 

de inventário. Repita essa 

verificação até que todos os ativos encontrados na localização 

tenham sido executados. 

Para encerrar a execução da atividade de inventário, acione o 

botão Finalizar apresentado na tela da atividade. Se houverem 

ativos com a situação “A fazer” o sistema irá exibir uma 

mensagem informando que ainda há ativos que não foram lidos. 

Em seguida, toque no botão Cancelar, caso deseje continuar 

com a verificação, ou toque no botão Justificar para que sejam 

listados os ativos que não foram encontrados. Neste caso, toque 

no ativo da listagem e, na tela apresentada, informe a 

observação referente ao encerramento da verificação do ativo. 
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Executar atividade isolada 

A tarefa “Execução de atividade”, do SE Controle de Atividades, 

será apresentada se você for o executor da atividade ou for 

membro da equipe responsável pela execução. 

 

Ao acionar o botão localizado ao lado de tarefa ou ao acionar o 

botão AÇÕES dentro dos dados da tarefa, serão apresentadas as 

seguintes opções: 

• Iniciar: Esta opção será apresentada para as atividades que 

estiverem com a situação “Iniciar”. Se esta opção for 

acessada, a atividade será iniciada, tendo a data de hoje 

como data de início.  
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• Encerrar: Esta opção será apresentada para todas as ati-

vidades. Se esta opção for acessada, a atividade será en-

cerrada, tendo a data de hoje como data de término. 

 

Ao acessar a tarefa, serão apresentados os dados da atividade, 

permitindo o preenchimento de atributos, checklist, resultado, 

anexos e dados da execução. 

Na seção “Resultado” será possível preencher as informações 

referentes os resultados obtidos com a execução da atividade, 

tais como, Lição aprendida, Objetivo alcançado, Benefício al-

cançado e Motivo de atraso. Ao preencher as informações, 

acione o botão Salvar. 
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Na seção “Execução” será possível informar as datas de Início e 

Fim da execução da atividade, além do percentual de exe-

cução. A seção também possui um campo que permite pre-

encher automaticamente os campos de execução com as datas 

planejadas ou com as datas reprogramadas. 

 

Executar conhecimento de publicação 

Ao acessar a tarefa “Conhecimento de publicação” serão 

apresentados todos os documentos que foram revisados e que 

você possui o controle “Conhecimento”.  

 

Ao acionar o botão localizado ao lado de cada documento, as 

seguintes opções são apresentadas: 
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• Dados do documento: Nesta opção são apresentadas al-

gumas informações sobre o documento. Abaixo dos dados 

do documento, serão apresentados, em forma de botão, os 

arquivos eletrônicos do documento. Toque sobre os arquivos 

para visualizá-los. Para visualizar o arquivo eletrônico será 

realizado o download para a abertura do arquivo, ou seja, 

para visualizar o documento você precisará ter a permissão 

de “Visualizar” e “Salvar localmente”. 

• Executar a tarefa: Ao acionar esta opção, a tarefa será 

executada e o documento deixará de ser apresentado nesta 

lista. Poderá ser obrigatória a visualização do documento ao 

executar a tarefa caso esta configuração esteja definida nos 

“Parâmetros gerais” do SE Documento. 
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Executar revisão de documento 

A tarefa “Execução de revisão”, do SE Documento, será apre-

sentada se você for o responsável ou fizer parte de algum grupo 

responsável pela execução de alguma etapa de revisão do 

documento. Serão apresentadas as revisões de todas as etapas, 

mas somente será possível executar revisões que estiverem na 

etapa de consenso, aprovação e homologação. 

 

A Este ícone é apresentado para tarefas que estão sendo re-

visadas por meio de um Workflow ou que, quando for ISO9000, 

estão na etapa de elaboração ou encerramento. Este ícone 

indica que a tarefa não poderá ser executada na versão mobile.  
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B Ao acionar o botão localizado ao lado de cada tarefa, serão 

apresentadas as seguintes opções: 

• Dados do documento: Nesta opção são apresentadas al-

gumas informações sobre o documento. Abaixo dos dados 

do documento, serão apresentados, em forma de botão, os 

arquivos eletrônicos do documento. Toque sobre os arquivos 

para visualizá-los. Para visualizar o arquivo eletrônico será 

realizado o download para a abertura do arquivo, ou seja, 

para visualizar o documento você precisará ter a permissão 

de “Visualizar” e “Salvar localmente”. 

• Enviar para a próxima etapa: Ao acionar esta opção, a 

tarefa será executada e a revisão será enviada para a 

próxima etapa. Poderá ser obrigatória a visualização do 

documento ao executar a tarefa caso esta configuração 

esteja definida nos Parâmetros gerais do SE Documento. Não 

será possível enviar para a próxima etapa quando houver 

algum checklist associado na etapa que está sendo 

executada. 

• Retornar para a elaboração: Ao acionar esta opção, a tarefa 

será executada e a revisão será retornada para a etapa de 

elaboração. Caso esteja configurado para obrigar críticas 

não será possível retornar para elaboração na versão mobile, 

pois será necessário informar uma crítica para o ciclo e esta 

ação somente poderá ser feito na versão desktop. 
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Executar atividade de incidente 

A tarefa “Execução de atividade”, do SE Incidente, será apre-

sentada se você for o executor específico ou fizer parte da área, 

equipe ou papel funcional responsável pela execução de 

atividades do incidente. 

 

Ao acionar o botão localizado ao lado de cada tarefa, serão 

apresentadas as seguintes opções: 

• Mais detalhes: Se esta opção for acessada, serão apre-

sentados os dados da atividade de incidente. 

• Ações da atividade: Serão apresentadas, como opções, 

todas as ações que poderão ser executadas na atividade. 
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Ao acessar uma das opções, a atividade será executada, 

desde que todos os pré-requisitos para a execução da ati-

vidade estejam preenchidos. 

 

Ao acionar opção de “Mais detalhes” serão apresentados os 

dados da atividade, permitindo preencher formulários, atributos, 

checklist, anexos, bem como executar as ações da atividade: 
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Executar atividade de manutenção 

A tarefa “Execução de atividade”, do SE Manutenção, será 

apresentada se você for o executor ou fizer parte da equipe 

responsável pela execução de atividades de manutenção. 

Na listagem de atividades é possível identificar a situação, prazo, 

responsável e a prioridade de cada atividade. Através do botão 

de ordenação é possível ordenar as atividades pelo identificador, 

prazo ou prioridade. 

 

Ao abrir uma atividade de manutenção que está na situação “A 

iniciar”, será possível, além de visualizar os dados gerais da 

atividade, consultar as informações sobre o planejamento da 
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manutenção e verificar os materiais (insumos) programados para 

a execução da atividade. 

Se a atividade estiver em execução, será possível preencher 

atributos, checklist, custo extra (desde que na atividade tenha 

sido programado) materiais e ação tomada (com inclusão de 

imagens), além de incluir anexos e apontar horas.  

 

Também são apresentados os ativos que estão sendo 

manutenidos e onde estão localizados. Ao acionar o link do ativo, 

será apresentada sua tela de dados. Quando houver múltiplos 

ativos, uma lista será apresentada, permitindo selecionar os dados 

de qual ativo será visualizado. 

Ao acionar o botão “Ações” de uma atividade em andamento, 

será possível finalizar a execução ou desassociar a atividade do 

usuário conectado. 
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Executar atividade de problema 

A tarefa “Execução de atividade”, do SE Problema, será apre-

sentada se você for o executor específico ou fizer parte da área, 

equipe ou papel funcional responsável pela execução de 

atividades do problema. 

 

Ao acionar o botão localizado ao lado de cada tarefa, serão 

apresentadas as seguintes opções: 

• Mais detalhes: Se esta opção for acessada, serão apre-

sentados os dados da atividade de problema. 

• Ações da atividade: Serão apresentadas, como opções, 

todas as ações que poderão ser executadas na atividade. 
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Ao acessar uma das opções, a atividade será executada, 

desde que todos os pré-requisitos para a execução da ati-

vidade estejam preenchidos. 

 

Ao acionar opção de “Mais detalhes” serão apresentados os 

dados da atividade, permitindo preencher formulários, atributos, 

checklist, anexos, bem como executar as ações da atividade: 
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Executar atividade de projeto 

A tarefa “Execução de atividade”, do SE Projeto, será apresen-

tada se você for o executor ou fizer parte da equipe responsável 

pela atividade. 

 

Ao acionar o botão localizado ao lado de tarefa ou ao acionar o 

botão AÇÕES dentro dos dados da tarefa, serão apresentadas as 

seguintes opções: 

• Iniciar: Esta opção será apresentada para as atividades que 

estiverem com a situação “Iniciar”. Se esta opção for 

acessada, a atividade será iniciada, tendo a data de hoje 

como data de início.  
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• Encerrar: Esta opção será apresentada para todas as ati-

vidades. Se esta opção for acessada, a atividade será en-

cerrada, tendo a data de hoje como data de término. 

 

Ao acessar a tarefa, serão apresentados os dados da atividade, 

permitindo o preenchimento de atributos, checklist, resultado, 

anexos e dados da execução. 

Na seção “Resultado” será possível preencher as informações 

referentes aos resultados obtidos com a execução da atividade, 

tais como, Lição aprendida, Objetivo alcançado, Benefício al-

cançado e Motivo de atraso. Ao preencher as informações, 

acione o botão Salvar. 
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Na seção “Execução” será possível informar as datas de Início e 

Fim da execução da atividade, além do percentual de exe-

cução. A seção também possui um campo que permite pre-

encher automaticamente os campos de execução com as datas 

planejadas ou com as datas reprogramadas. 

 

Executar atividade de workflow 

A tarefa “Execução de atividade”, do SE Workflow, será apre-

sentada se você for o executor específico ou fizer parte da área, 

equipe ou papel funcional responsável pela execução de 

atividades do processo. 
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Ao acionar o botão localizado ao lado de cada tarefa, serão 

apresentadas as seguintes opções: 

• Mais detalhes: Se esta opção for acessada, serão apre-

sentados os dados da atividade de workflow. 

• Ações da atividade: Serão apresentadas, como opções, 

todas as ações que poderão ser executadas na atividade. 

Ao acessar uma das opções, a atividade será executada, 

desde que todos os pré-requisitos para a execução da ati-

vidade estejam preenchidos. 

Ao acionar a opção de “Mais detalhes” é possível preencher 

formulários, atributos, checklist, anexos, bem como executar as 

ações da atividade: 
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Executar ação 

A tarefa “Execução de ação”, do SE Plano de ação, será 

apresentada se você for o executor específico, ou fizer parte da 

equipe responsável pela execução do plano de ação/ação 

isolada.  

Na listagem de tarefas é possível identificar a situação, prazo, 

porcentagem de conclusão e as datas de início e fim de cada 

plano de ação/ação isolada.  

Através do botão de ordenação é possível ordenar as tarefas pelo 

identificador ou título do plano de ação/ação isolada. 
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Ao acionar o botão AÇÕES dentro dos dados da tarefa, será 

apresentada a seguinte opção: 

• Enviar para a próxima etapa: Ao acionar esta opção, a 

tarefa será executada e o plano de ação/ação isolada será 

enviado para a próxima etapa. Poderá ser obrigatório o 

preenchimento dos campos da seção “Execução”. 

 

Ao acessar a tarefa, serão apresentados os dados da atividade, 

permitindo o preenchimento dos dados da execução, atributos, 

checklist, resultado e anexos. 

Na seção “Execução” será possível informar as datas de Início e 

Fim da execução da atividade, o custo gerado com a execução 
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e o percentual de execução. A seção também possui um campo 

que permite preencher automaticamente os campos de 

execução com as datas planejadas ou com as datas 

reprogramadas. 

Na seção “Resultado” será possível preencher as informações 

referentes aos resultados obtidos com a execução da ação, tais 

como, Lição aprendida, Objetivo alcançado, Benefício al-

cançado e Motivo de atraso. Ao preencher as informações, 

acione o botão Salvar. 
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Executar auditoria 

A tarefa “Execução de auditoria”, do SE Auditoria, será 

apresentada se você for membro da equipe responsável pela 

auditoria, auditor ou auditor líder, conforme definido na 

categoria. 

Através do botão de ordenação é possível ordenar as tarefas pelo 

identificador ou título da auditoria. 

 

Na listagem de tarefas é possível identificar as datas de início e 

fim planejadas, e as datas de início e fim reais da auditoria. No 

lado direito da listagem, está a porcentagem de progresso de 

cada auditoria. 
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Ao acionar o botão AÇÕES dentro dos dados da tarefa, ou dos 

requisitos, será apresentada a seguinte opção: 

• Enviar para a próxima etapa: Ao acionar esta opção, a 

tarefa será executada e a auditoria enviada para a próxima 

etapa. 

Ao acessar a tarefa, será possível visualizar o resultado ao lado do 

progresso. Também será possível abrir a auditoria para verificar e 

avaliar os requisitos sob a responsabilidade do auditor. A tela 

estará dividida em três seções: 
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A Subníveis: Apresenta a lista de requisitos da auditoria, suas 

respectivas pontuações, níveis de conformidade e 

resultados, além de seus pesos. 

B Constatação: Permite fazer comentários na auditora. 

C Anexo: Permite anexar arquivos na auditoria. 

 

Ao abrir um requisito da auditoria, será possível incluir, na seção 

Constatação, o seu nível de conformidade, valor, descrição, dica, 

evidência e comentário. Além de ser possível incluir, na seção 

Anexo, um arquivo para complementar o requisito. Essas 

informações ficarão visíveis na tela principal da auditoria em 

questão. Poderá ser obrigatório o preenchimento dos campos 

Nível de conformidade e Valor, dos requisitos, para que a 

auditoria seja enviada para a próxima etapa. 
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Na parte inferior da tela, o botão Próximo, ao lado do botão 

Ações, permitirá que passe para o próximo requisito da lista, sem 

que saia da tela atual. 
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Preencher atributos 

Se a atividade de incidente, 

problema, workflow ou ma-

nutenção possuir atributos 

para serem preenchidos, será 

apresentada a seção 

“Atributos” nos dados da ati-

vidade a ser executada. 

 

Para preencher os atributos de 

uma atividade, primeiramente, 

acesse a seção de atributos. 

Em seguida, para cada campo 

apresentado, preencha com o 

valor correspondente. 

 

Após preencher todos os 

atributos, acione o botão 

“Salvar” para que os valores 

sejam salvos nos dados da 

atividade. 
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Responder checklist 

Se a atividade de incidente, 

problema, workflow ou ma-

nutenção estiver configurada 

com algum checklist, será 

apresentada a seção 

“Checklist” nos dados da ati-

vidade a ser executada. 

 

Para responder às perguntas do 

checklist, primeiramente, 

acesse a seção de checklist. 

Em seguida, para cada per-

gunta apresentada, informe a 

resposta desejada (Sim, Não ou 

N/A).  

 

As respostas podem já estar 

preenchidas com uma opção 

padrão, definida no cadastro do checklist. Além disso, o 

preenchimento do campo Observação será obrigatório ou não, 

conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro 

do checklist. 

 

Após responder todas as perguntas, acione o botão “Salvar” para 

que as respostas sejam salvas nos dados da atividade. 
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Preencher formulário 

Se a atividade de incidente, 

problema ou workflow estiver 

configurada com algum 

formulário, será apresentada 

uma seção com o nome do 

formulário associado. 

 

Para preencher o formulário, 

primeiramente, acesse a seção 

do formulário. Em seguida, para 

cada campo apresentado, 

preencha com o valor 

correspondente. 

 

Após preencher todos os 

campos do formulário, acione o 

botão “Salvar” para que os 

valores sejam salvos nos dados 

da atividade. 
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Anexar arquivos 

Para anexar um arquivo como anexo de uma atividade de in-

cidente, problema ou workflow, primeiramente acesse a seção 

“Anexo” nos dados da atividade. 

Em seguida, acione o botão de “incluir”. Neste momento, será 

apresentada uma tela para a seleção de algum arquivo salvo em 

seu dispositivo. 

 

Os arquivos que forem anexados na atividade, serão apresen-

tados nesta seção, permitindo que sejam visualizados ou exclu-

ídos da atividade. 



 

 DP21.PT0022 - Rev.04 55 

 

Parte 5 – SE Document (Aplicativo 

Android) 
O aplicativo do SE Document para Android permite navegar entre 

as categorias, buscar e visualizar, em seu tablet ou smartphone, 

os documentos publicados no SE Suite. 

Com o aplicativo você pode acessar documentos mesmo se não 

estiver conectado à internet. Sempre que uma conexão estiver 

disponível a ferramenta atualiza a última versão salva dos 

documentos, garantindo acesso a informações atualizadas. 

O aplicativo SE Document está disponível na Play Store. 

 

Atenção! 

Há uma nova versão do aplicativo SE Document 

disponibilizada para Android e IOS. Se sua empresa possui o 

SE Suite a partir da versão 2.1.9, aconselha-se o uso da nova 

versão do aplicativo. Futuramente, a versão deste tópico, 

disponível apenas para Android, será descontinuada. 

 

Pré-requisitos 

Para utilizar o aplicativo do SE Document, sua empresa deve 

possuir o SE Suite a partir da versão 2.0.12. Saiba mais em 

www.softexpert.com.br. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softexpert.ecm.document.app
http://www.softexpert.com.br/
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Incluir novo servidor 

Antes de fazer o login é necessário definir o servidor que o apli-

cativo se conectará. Veja a seguir como incluir um novo servidor:  

 

A Na tela de login, toque no menu “Servidor”, localizado no 

canto superior esquerdo da tela. 

B Na tela que se abrir, toque em “Novo servidor”. 

C Em seguida, informe no campo “Nome do servidor”, um nome 

para o servidor e, no campo “Endereço do servidor”, informe a 

URL utilizada para acessar o SE Suite, iniciando com “https”. 

 

Se você desejar, é possível informar todos os servidores em que 

você possui acesso ao SE Suite. Após os servidores serem confi-

gurados, retorne para a tela de login. 
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Login 

Após a inclusão dos servidores, 

um menu será apresentado, 

acima dos campos de auten-

ticação, onde será possível se-

lecionar o servidor em que você 

se conectará.  

Sendo assim, primeiramente 

selecione o servidor. Em seguida, 

informe nos respectivos campos 

seu Usuário e Senha e toque no 

botão ENTRAR. 

Se você não estiver conectado à 

internet, na tela de login, será 

apresentada uma mensagem 

informando que não foi possível 

se conectar com o servidor. 

Acione o botão "Acessar em 

modo off-line" para acessar o 

sistema e consultar os documentos que tiverem sido salvos para 

serem acessados off-line. 
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Navegação 

Assim que o login for efetuado, 

serão apresentadas as 

categorias de documentos.  

Para acessar o documento de 

uma determinada categoria, 

toque sobre a categoria 

desejada, navegando entre os 

subníveis até localizar o 

documento desejado. 

Para localizar um documento 

específico, toque no botão  

e no campo de pesquisa, 

informe o identificador ou o 

nome do documento que você 

deseja consultar. 

Utilize o botão  para alterar a 

exibição dos registros. Os 

documentos e categorias 

podem ser exibidos em forma de card ou em uma listagem. 

Caso deseje retornar para esta tela após consultar algum outro 

menu, acesse o menu “SE Documento” localizado no painel de 

menu do aplicativo. 

Na listagem de documentos será apresentado o botão  que 

permite ordenar os registros por categoria, identificador, título, 

revisão, data ou relevância (busca). 
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Visualizar documentos 

Se o arquivo eletrônico do documento a ser consultado for um 

PDF ou uma imagem, então o mesmo poderá ser visualizado 

diretamente no aplicativo, desde que você tenha permissão para 

visualizar o documento. 

Se o arquivo eletrônico do documento a ser consultado não for 

um PDF ou imagem, você precisará ter permissão de salvar 

localmente no documento desejado, pois ele será baixado para 

seu dispositivo. Outra forma de ter o documento disponível off-line 

é adicionando o usuário como usuário off-line nos dados do 

documento através da tela de cadastro de documento do 

sistema. 
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Salvar documento off-line 

Para que um documento possa ser acessado mesmo quando 

você estiver sem conexão com a internet é necessário que a 

opção “Disponibilizar localmente” esteja marcada nos dados do 

documento, através do aplicativo. 

No momento que o usuário estiver on-line o aplicativo atualizará 

os documentos off-line com as suas versões mais atuais 

automaticamente. 

 

Consulte a seção “Configuração de sincronização” para 

personalizar a frequência de atualização (sincronização) dos 

documentos off-line. 
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Acessar documentos favoritos 

Para consultar os documentos favoritos, acesse o menu 

“Favoritos” localizado no painel de menu do aplicativo. 
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Executar conhecimento de publicação 

Para executar as tarefas de conhecimento de publicação de 

documentos, acesse o menu “Tarefas > Conhecimento de 

publicação” localizado no painel de menu do aplicativo. 

Neste momento serão apresentados todos os documentos que 

foram revisados e que você possui o controle “Conhecimento”. 

Ao acessar algum documento, a tela será atualizada com os 

dados do documento. Porém, ao tocar no botão  serão 

apresentadas as seguintes opções: 

▪ Confirmar conhecimento de publicação: Esta opção permite 

executar a tarefa de conhecimento de publicação sem 

visualizar os dados do documento. 

▪ Dados do documento: Esta opção exibe os dados do 

documento. 
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Na visualização dos dados do documento, além de apresentar as 

informações do documento, como categoria, nome, número e 

data da revisão, também está disponível a opção “Disponibilizar 

localmente”, que ao ser marcada permite que o documento 

fique disponível no modo off-line. Toque no botão “Confirmar 

conhecimento de publicação” para executar a tarefa. 
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Configuração de sincronização 

Para alterar a frequência e/ou que tipo de rede utilizar para 

realizar a sincronização dos documentos off-line, acesse o menu 

“Configurações” localizado no painel de menu do aplicativo. 

Sincronização: Marque a opção “Sincronização sempre” para 

que a atualização dos documentos seja realizada assim que o 

dispositivo estiver conectado em qualquer rede de internet. Ou, 

marque a opção “Sincronizar somente quando conectado em 

uma rede Wi-Fi” para que a atualização de documentos seja 

realizada apenas quando o dispositivo estiver conectado em uma 

rede Wi-Fi. 

Frequência de sincronização: Configure a quantidade de minutos 

que irá definir a frequência de atualização dos documentos off-

line. Por exemplo: Sincronizar a cada 60 minutos. 
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Parte 6 – SE Document (Novo 

aplicativo Android e IOS) 
O aplicativo do SE Document tem uma nova versão, 

disponibilizada para Android e IOS. Seus recursos, em relação à 

versão antiga, estão otimizados em interface e funcionalidade. 

 

Recursos 

Permite navegar entre as categorias e buscar e visualizar, em seu 

tablet ou smartphone, os documentos publicados no SE Suite. 

Também permite acessar documentos de forma off-line. Além 

disso, sempre que uma conexão estiver disponível, a ferramenta 

atualiza a última versão salva dos documentos, garantindo 

acesso a informações atualizadas. 

 

O aplicativo SE Document está disponível na Play Store e App 

Store. 

 

Pré-requisitos 

Para utilizar o aplicativo do SE Document, sua empresa deve 

possuir o SE Suite a partir da versão 2.1.9. Saiba mais em 

www.softexpert.com.br. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softexpert.ecm.document.app
http://www.softexpert.com.br/
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Incluir novo servidor 

Antes de fazer o login é necessário definir o servidor que o apli-

cativo se conectará. Após instalar o aplicativo e passar os 

primeiros passos, será disponibilizado o campo para isso: 

 

No campo disponível, informe a URL utilizada para acessar o SE 

Suite. Caso quiser mudá-la posteriormente, basta clicar no botão 

de engrenagem no canto da tela de login. 
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Login 

Após incluir o servidor, você será direcionado para a tela de login. 

Depois de fazer login com usuário e senha pela primeira vez, serão 

sempre disponibilizadas as opções de conexão através da 

Autenticação integrada e do Login do usuário. 

 

A No caso da autenticação 

integrada, informe no respectivo 

campo seu endereço de e-mail 

da Microsoft integrado com o 

sistema. Toque em Avançar e 

informe sua senha. Então, toque 

em Entrar. 

B No caso do login, informe 

nos respectivos campos seu 

Usuário e Senha do sistema. 

Então, toque no botão ENTRAR. 

 

 

 

 

 

Se você não estiver conectado à internet, na tela de login, será 

apresentada uma mensagem informando que não foi possível se 

conectar com o servidor. Acione o botão "Acessar em modo off-

line" para acessar o sistema e consultar os documentos que 

tiverem sido salvos para serem acessados off-line. 
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Navegação 

Assim que o login for efetuado, será apresentada a lista de 

categorias de documentos, da seção Documentos, e as opções 

de navegação. 

A lista de categorias serve para que você acesse os documentos 

através de determinadas categorias. Para isso, toque sobre a 

categoria desejada e navegue entre os subníveis até localizar o 

documento desejado. 

A O botão de pesquisa 

permite que você busque um 

documento específico, por 

meio do seu nome ou 

identificador. 

B O botão de Perfil permite 

que você acesse as 

configurações (de 

sincronização e logs), as 

informações sobre o aplicativo, 

visualize os primeiros passos 

novamente e saia da sessão. 

C Esta seção lista os 

documentos e tarefas que 

foram baixadas e que agora 

podem ser acessadas off-line. 

D Esta seção lista as tarefas de 

conhecimento de publicação, 

disponíveis para execução e para serem baixadas e acessadas 

off-line. 
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Visualizar documentos 

Após localizar o documento que deseja visualizar, através dos 

subníveis de sua categoria, basta abri-lo, clicando sobre ele. A 

tela de dados do documento será aberta. No campo Arquivos, 

estará o arquivo para visualização. Toque nele para que seja 

aberto.  

Se o arquivo eletrônico do documento a ser consultado for um 

PDF ou uma imagem, ele será aberto dentro do aplicativo, desde 

que você tenha permissão para visualizar o documento. 

 

Se o arquivo eletrônico do documento a ser consultado não for 

um PDF ou imagem, será necessário baixá-lo para que ele 
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seja aberto no seu próprio dispositivo. Para isso, clique no botão , 

localizado ao lado do arquivo do campo Arquivos e, então, em 

Download. 

Obs.: Para que o download seja realizado, é necessário ter dado 

a permissão de salvar localmente, em seu dispositivo, os arquivos 

do aplicativo. 

Outra forma de ter o documento disponível off-line é adicionando 

o usuário como usuário off-line nos dados do documento através 

da tela de cadastro de documento do sistema. 
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Salvar documento e tarefa off-line 

A seção Off-line lista os documentos e tarefas de Conhecimento 

de publicação que foram baixadas para acesso sem internet. 

Para salvar um documento ou tarefa na seção Off-line, primeiro, 

localize o registro desejado. Na imagem abaixo, estão 

exemplificados o registro de um documento e de uma tarefa, 

respectivamente. 

 

Assim que o registro estiver localizado, clique no botão  e depois 

em Disponibilizar para uso off-line. 

A partir desse momento, o registro estará disponível na seção Off-

line. No momento em que o usuário estiver on-line o aplicativo 
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atualizará os documentos off-line com as suas versões mais atuais 

automaticamente. 

Executar conhecimento de publicação 

Para executar as tarefas de conhecimento de publicação, 

acesse a seção Tarefas. Nesta seção, estarão centralizadas as 

tarefas de execução de publicação, derivadas dos documentos 

que foram revisados e que você possui o controle 

“Conhecimento”. 

Localize o documento que 

deseja executar a tarefa de 

conhecimento da 

publicação. 

 

Ao abri-lo, serão 

apresentados os dados do 

documento. 

  

Também será apresentado o 

botão CONFIRMAR 

CONHECIMENTO DE 

PUBLICAÇÃO. Toque nele 

para que a tarefa de seja 

executada. 

 

Obs.: O botão de execução 

da tarefa de conhecimento 

de publicação também estará disponível na tela de dados do 
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documento que for aberto através das outras seções, se for o 

caso de um documento que possui a tarefa pendente. 

 

Configurar sincronização 

Para acessar as configurações de sincronização dos documentos 

off-line, toque no botão de Perfil da tela principal, na seção 

Documentos. Então, toque em Configurações. 

 

Utilizar dados móveis (3G/4G/5G): Habilite esta opção para que 

também seja permitida a sincronização através dos seus dados 

móveis. Caso contrário, a sincronização somente será feita com 

conexão Wi-fi. 

 

Habilitar geração de logs: Habilite esta opção para que o 

aplicativo grave os logs do seu acesso. Serão dispostas opções 

para enviar os logs ou base de dados para análise posteriormente. 

 

Sincronizar agora: Este botão serve para que a sincronização dos 

documentos seja feita manualmente na hora em que você 

precisar. 
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Parte 7 – SE Maintenance 

(Aplicativo) 
O APP SoftExpert Manutenção dá acesso às tarefas de 

manutenções preventivas e programadas atribuídas a você e ao 

seu time. É possível identificar quais atividades ainda precisam ser 

iniciadas, quais já estão em andamento e aquelas que você já 

encerrou. Também é possível ver a prioridade de cada tarefa, 

data planejada e situação. 

Você poderá usar o seu dispositivo móvel para registrar todo o 

andamento da tarefa. Responda checklists, inclua descrição do 

serviço executado registrando, inclusive, com imagens o que foi 

feito. 

 

Pré-requisitos 

Para utilizar o aplicativo SoftExpert Manutenção, sua empresa 

deve possuir o SE Suite atualizado, a partir da versão 2.1.8. Saiba 

mais em www.softexpert.com.br. 

 

 

 

http://www.softexpert.com.br/
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Incluir servidor 

Antes de fazer o login é necessário definir o servidor que o apli-

cativo se conectará. Após instalar o aplicativo e passar os 

primeiros passos, será disponibilizado o campo para isso: 

 

No campo disponível, informe a URL utilizada para acessar o SE 

Suite. Caso quiser mudá-la posteriormente, basta clicar no botão 

de engrenagem no canto da tela de login. 
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Login 

Após incluir o servidor, você será direcionado para a tela de login. 

Neste momento, informe nos respectivos campos seu Usuário e 

Senha e selecione sua Licença de acesso. Então, toque no botão 

ENTRAR. 

Se você não estiver conectado à internet, na tela de login, será 

apresentada uma mensagem informando que não foi possível se 

conectar com o servidor. Clique no botão Acessar em modo off-

line para acessar o sistema e consultar as tarefas de manutenção 

que foram baixadas para serem acessadas off-line.  
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Navegação 

Assim que o login for efetuado, será apresentada a lista de tarefas 

de manutenção e as opções de navegação: 

A O botão de pesquisa 

permite que você busque uma 

tarefa específica, por meio de 

seu nome ou identificador. 

B O botão de Perfil permite 

que você acesse as 

configurações (de 

sincronização e logs), as 

informações sobre o APP, 

visualize os primeiros passos 

novamente e saia da sessão. 

C Esta seção mostra as tarefas 

baixadas que podem ser 

acessadas off-line. 

D Esta seção mostra, 

separadamente, as tarefas que 

estão em execução e as que já 

foram encerradas. 
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Salvar tarefa off-line 

As tarefas somente poderão ser abertas após serem baixadas. 

Para isso, na lista de tarefas da seção Tarefa: 

Procure a tarefa que deseja 

abrir. 

 

Em seguida, clique no botão 

de mais opções . 

 

Neste momento, uma aba 

será aberta na parte de baixo 

da tela. 

 

Clique em Download. 

 

Assim que a tarefa for 

baixada, ficará disponível 

para ser aberta na seção Off-

line. 

 

Além de baixar, na aba 

aberta, é possível marcar a 

tarefa como favorita para 

encontrá-la mais facilmente. 
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Para fazer o download de mais de uma tarefa por vez, basta tocar 

por alguns segundos uma das tarefas listadas. Você notará que 

ela será estará selecionada quando estiver com bordas azuis. Dê 

um clique em outras tarefas para selecioná-las junto. Em seguida, 

clique no botão azul de download que estará disponível na parte 

inferior da tela: 

Então, será possível cancelar a seleção ou baixar as tarefas 

selecionadas todas de uma vez. Note que o número de tarefas 

selecionadas é informado. Você conseguirá abrir as tarefas 

baixadas na seção Off-line. 
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Executar tarefa de manutenção 

Para executar as tarefas de manutenção, é necessário que elas 

já estejam baixadas. Feito isso, na seção Off-line, localize a que 

deseja executar. Para abrir a tarefa, basta clicar em cima dela. 

Neste momento serão apresentadas as seguintes opções: 

Responsáveis: apresenta a 

equipe responsável pela 

tarefa, seu executor, o centro 

de serviço responsável e o 

técnico. 

 

Planejado: apresenta as 

informações gerais da tarefa, 

como o tipo de manutenção, 

situação, prazo e prioridade. 

 

Anexos: anexe imagens e 

arquivos para complementar 

a execução da tarefa. 

 

Ação tomada: informe no 

formato de texto a ação 

tomada para realizar a tarefa. 

 

Ativos: apresenta os ativos da tarefa de manutenção em questão. 
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Após verificar as informações e ativos, anexar os arquivos e 

informar a ação tomada na tarefa, clique no botão azul Finalizar, 

na parte inferior da tela, para que a tarefa seja executada.  

Confirme a mensagem do sistema para que a execução da 

manutenção seja confirmada. 
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Configurar sincronização 

Para acessar as configurações de sincronização das tarefas de 

manutenção off-line, toque no botão de Perfil da tela principal, 

na seção Tarefas. Então, toque em Configurações. 

 

Utilizar dados móveis (3G/4G/5G): Habilite esta opção para que 

também seja permitida a sincronização através dos seus dados 

móveis. Caso contrário, a sincronização somente será feita com 

conexão Wi-fi. 

 

Habilitar geração de logs: Habilite esta opção para que o 

aplicativo grave os logs do seu acesso. Serão dispostas opções 

para enviar os logs ou base de dados para análise posteriormente. 

 

Sincronizar agora: Este botão serve para que a sincronização das 

tarefas seja feita manualmente na hora em que você precisar. 
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Parte 8 – SE Workflow (Aplicativo) 
O APP SoftExpert Workflow permite a inicialização de processos. 

Como também a sincronização dos processos do sistema com o 

aplicativo para fazer o preenchimento do formulário de forma off-

line. Ao se conectar na internet, a sincronização é realizada, 

iniciando as instâncias no SoftExpert Suite. 

 

Além do uso off-line, o aplicativo permite explorar recursos como 

a câmera, arquivos e imagens dos dispositivos móveis, permitindo 

que esses recursos sejam usados para registrar informações no 

formulário do processo. 

 

Tenha em vista que o uso desses recursos de forma off-line implica 

em restrições de campos e regras. 

 

Pré-requisitos 

Para utilizar o aplicativo SoftExpert Workflow, sua empresa deve 

possuir o SE Suite atualizado, a partir da versão 2.1.9. Saiba mais 

em www.softexpert.com.br. 

 

Componente SE Processo: Para utilizar o recurso de inicialização 

de processos off-line no aplicativo, é necessário seguir alguns pré-

requisitos no componente SE Processo. Basicamente, você precisa 

criar um processo com a configuração necessária habilitada na 

http://www.softexpert.com.br/
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seção de “Automação”, e selecionar um formulário responsivo 

para utilizar na inicialização do processo no aplicativo. 

 

Componente SE Formulário: O formulário responsivo que será 

associado no processo, também necessita de uma configuração 

para habilitar o uso off-line no aplicativo. 

Portanto, antes de criar o processo no sistema, que será 

disponibilizado no aplicativo, você deve criar um formulário 

responsivo com a devida configuração habilitada. Após criado, o 

processo poderá ser cadastrado e o formulário associado para o 

uso off-line no aplicativo. 

Obs.: Ao criar o formulário com a configuração off-line habilitada, 

o sistema emitirá uma notificação, para caso exista alguma 

inconsistência no formulário. Além de modificar o editor para 

exibir somente o que é permitido no aplicativo, simplificando a 

modelagem. 

 

Consulte o tópico Inicialização off-line do manual do 

componente SoftExpert Workflow para mais detalhes. 

 

 

 

 

 

 

https://sesuite.softexpert.com/se/v26986/documentation/workflow/por/index.html
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Incluir servidor 

Antes de fazer o login é necessário definir o servidor que o apli-

cativo se conectará. Após instalar o aplicativo e passar os 

primeiros passos, será disponibilizado o campo para isso: 

 

No campo disponível, informe a URL utilizada para acessar o SE 

Suite. Caso quiser mudá-la posteriormente, basta clicar no botão 

de engrenagem no canto da tela de login. 
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Login 

Após incluir o servidor, você será direcionado para a tela de login. 

Depois de fazer login com usuário e senha pela primeira vez, serão 

sempre disponibilizadas as opções de conexão através do Login 

do usuário e da Autenticação integrada. 

 

A No caso do login, informe nos respectivos campos seu Usuário 

e Senha do sistema. Então, toque no botão ENTRAR. 

 



 

 DP21.PT0022 - Rev.04 88 

 

B No caso da autenticação integrada, informe no respectivo 

campo seu endereço de e-mail da Microsoft integrado com 

o sistema. Toque em Avançar e informe sua senha. Então, 

toque em Entrar. 

 

Se você não estiver conectado à internet, na tela de login, será 

apresentada uma mensagem informando que não foi possível se 

conectar com o servidor. Clique no botão Acessar em modo off-

line para acessar o sistema e acessar off-line. 
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Navegação 

 Assim que o login for efetuado, será apresentada a lista de 

processos e as opções de navegação: 

A O botão de pesquisa 

permite que você busque um 

processo específico, por meio 

de seu nome ou identificador. 

B O botão de Perfil permite 

que você acesse as 

configurações (de sincronização 

e logs), as informações sobre o 

aplicativo, visualize os primeiros 

passos novamente e saia da 

sessão. 

C Esta seção mostra os 

processos que foram baixados e 

que agora podem ser 

acessadas off-line. 

D Esta seção mostra, 

separadamente, os processos 

que estão em execução e os 

que já foram encerradas e enviadas. 
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Salvar processo off-line 

Os processos somente poderão ser iniciados após serem 

baixados. Para isso, na lista de processos da seção Processos: 

Procure o processo que 

deseja abrir. 

 

Em seguida, clique no botão 

de mais opções . 

 

Neste momento, uma aba 

será aberta na parte de baixo 

da tela. 

 

Clique em Download. 

 

Assim que o processo for 

baixado, ficará disponível 

para ser iniciado na seção 

Off-line. 

 

Além de baixar, na aba 

aberta, é possível marcar o 

processo como favorito para 

encontrá-lo mais facilmente. 
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Para fazer o download de mais de um processo por vez, basta 

tocar por alguns segundos um dos processos listados. 

Você notará que ele estará 

selecionado quando estiver 

com bordas azuis. 

 

Dê um clique em outros 

processos para selecioná-los 

junto (passo A). 

 

Em seguida, clique no botão 

azul de download que estará 

disponível na parte inferior da 

tela (passo B). 

 

Então, será possível cancelar 

a seleção ou baixar os 

processos selecionados todos 

de uma vez. Note que o 

número de processos 

selecionados é informado.  

 

Você conseguirá inicializar os processos baixados na seção Off-

line. 
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Inicializar processo 

Para inicializar os processos, é necessário que eles já estejam 

baixados. Feito isso, na seção Off-line, clique no processo que 

deseja. Será apresentada uma mensagem. Clique em Iniciar. 

Neste momento, serão apresentados os seguintes campos: 

 

Título: informe um título para a inicialização do processo. 

Produto: descreva o produto do processo. 

Quantidade: informe a quantidade do produto. 
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Valor: informe o valor do produto. 

Endereço: informe o endereço de processamento do produto. 

Adicionar novo: clique neste botão para adicionar arquivos 

diversos que complementem a descrição do produto. 

 

Assim que os campos forem preenchidos, clique no botão Iniciar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DP21.PT0022 - Rev.04 94 

 

 

 

Configurar sincronização 

Para acessar as configurações de sincronização dos processos 

off-line, toque no botão de Perfil da tela principal, na seção 

Processos. Então, toque em Configurações. 

 

Utilizar dados móveis (3G/4G/5G): Habilite esta opção para que 

também seja permitida a sincronização através dos seus dados 

móveis. Caso contrário, a sincronização somente será feita com 

conexão Wi-fi. 

 

Habilitar geração de logs: Habilite esta opção para que o 

aplicativo grave os logs do seu acesso. Serão dispostas opções 

para enviar os logs ou base de dados para análise posteriormente. 

 

Sincronizar agora: Este botão serve para que a sincronização dos 

processos seja feita manualmente na hora em que você precisar. 


